
De Westhoek: een huis met veel kamers.
Contact: Dieter Hoet, Coördinator Westhoekoverleg.

In september 2010 werd werk gemaakt van een 
sociaalgeografische analyse van de Westhoek door Prof. Dr. 
Maarten Loopmans en Valerie Decraene van het departement 
geografie van de KUL.  Deze analyse werd begin maart 2011 
afgerond en het wetenschappelijke eindrapport kan worden 
geraadpleegd via 
http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/bestuurskracht/.  

De wetenschappers stellen vast dat de Westhoek niet het 
monolitische blok is, zoals vaak door buitenstaanders wordt 
aangenomen.  Wel vormt de Westhoek een samenhangend 
regionaal geheel met behoorlijk wat interne verschillen 
(toerisme, landbouw, regionale bedrijvigheid, …).  Het is een 
huis met veel kamers.

Verder bevestigen ze dat de Westhoek nog altijd belangrijke 
handicaps heeft  (bv. geringe fiscale draagkracht, 
terugtrekkende overheidsfunctie, gebrekkige mobiliteit ...), maar ook belangrijke troeven (vb. lage 
werkeloosheid, stabiele bevolking, er wordt veel gewerkt in eigen streek, ...).  

Ze concluderen dat de Westhoek naar de toekomst toe geconfronteerd wordt met zes strategische 
keuzes: 

1. Hoe en waar gericht investeren in de specialisaties (toerisme, industrie, landbouw, 
handel, ...) zonder afbreuk te doen aan de heldere identiteit van de streek?

2. Hoe en waar investeren in het zorgaanbod: meer nog dan in de rest van de Westhoek zal de 
Westkust moeten investeren in zorg?

3. Hoe door renovaties het aanbod aan kwalitatieve gezinswoningen verhogen en tegelijk het 
agrarisch en open karakter vrijwaren?

4. Kiezen voor een netwerk aan complementaire steden  die samen boven de middenmoot 
trachten uit te stijgen, of kiezen voor een sterker Ieper als springplank voor de hele regio?

5. Inzetten op selectieve verbindingen naar buiten omwille van hun groot economisch belang, , 
of inzetten op een verbeterde interne mobiliteit en bereikbaarheid van voorzieningen om de 
leefbaarheid te vergroten?

6. Uitdagingen samen aangaan en, ook als is er de interne diversiteit, de onderlinge 
concurrentie niet de overhand laten nemen op de noodzakelijke samenwerking en solidariteit 
om de concurrentie met de rest van de wereld aan te gaan?

Deze voorstellen van strategische keuzes dienen mee als basis voor het bestuurlijke traject dat in het 
voorjaar van 2011 zal worden afgelegd. Mag ik allen hartelijk oproepen mee te participeren in deze 
belangrijke toekomstoefening?
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